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 تاهّمألاَو ءابآلاو نيِمْلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْوَسلا اذه .تاياكحلا دْرَس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّبعم تاكرح نم كنع ردصي

 اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نؤّريس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو

 نوعمتسي ىتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق سردلا ةعاق يف

 ١ .الامجو ٌةّيويح ءاهيلإ

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف
 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا ؛ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ
 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
 .قّوشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم لك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 .ةلمسأ لاساو ةروصلا نع كّدحتو .ةفلبكم ةحفص دنع فكوت

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع بّرَدت ©

 ةفلتخملا تاّيصخشلا ٌراوُدَأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف زكف »
 ةةياكحلا ىف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع بردت ©
 1 .ةنيزح كتوص ةمغن ٌلعجا ءائيزح ةياكحلا

 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ممدختسا »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ثلطاو .هتحت كعبصإ ُرّدم «ناونعلا أرقت ْذِإ
 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لْضَملا ةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ُنّوَدو «مهتاعقوت

 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىري ثيحب باتكلا كسمإ

 فلس اثارفأ' اةدععم «ةيلس. ةقوعم ةقيرطب ةياكحلا [رفا
 ىلإ ْدع .لعفت امب عتمتست كّْنأ لافطألا ىري نأ ىلع صرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ْنأ فيك لافطألل ْنّدَبو روصلا نع ُثَّدحت

 7 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ ُرِشأ يتلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

 .ملكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا مث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب جار

 .اهل مهمهف ىدم نم قّقحتتل

 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ ْدُع ؛ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورتعي نأ لافطألا نم ٍثلطأ
 يّتف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري موسر

 وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو ممهطعأ .هب نوموقي
 ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك اذإ مهلأسإ .مهموسر
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم
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 ”ةبوبحملا تاياكحلا“

 جلاجشلا_ ضاتيب
 دةرولا# ةموصحو

 ”ةلهسلا ةغلاطملل دربيديل ةلسلس

 فههاتدتعلا دّئمم ٠ اهتياكج داَعأ

 رتثدو كليرأ ٠ موُسرلا عضو



 دولا ةَرْفُحو جلقلا ُضايَب
 ٌةريِقَق ٌةَلَمْرَأ ِنامَّزلا ميِدَق يف ْتّضاع ُهّنَأ ىكْحُب

 .ةباغلا ٍفَرَط يف ّنيِنْبَم خوك يف ءِنْيَئَريْعَصلا اهي ّعَم

 ِناترّجَش اهيف ٌةريغص ٌةقيدح خوُكلا َمامَأ ثّئاكو

 ءَضْيْبَأ اَدْرَو امهادحإ 0 ءٍدْرَولا َنِم ٍناتريغص

 دزولا انوجش :كتاكو .رمخأ 135 يناثلا ليختو

 مشاب اتيّمَس نيل ءِنْيَتريخَّصلا ِنّيَْثبلا َّنِم اًرْمُع َرَبْكَأ

 .نْيَتدْرَولا

 ةعاطلاو حالّصلا يف ناَتْحَأْلا ِتهَباْشت دقل
 امهّتكلو .ىَرْبُكلا امهِتداعسو «مِئاَذلا امِهِلاغِشْنا يفو

 قرط يفو مهلك يف اًديدش اًاليخا ِناَِْخَت انتاك





0 5-5 510 0 ِِ 3 
 ادج ةئداهو ءءارقش نيتخآلا ىدحإ تناك

 اهَرْعَش َنّيَرُت ْنَأ ٌبِحُت ٍِفْبَّصلا يف ثئاكو .ةفيطلو

51 02 5 507 5 2 - 

 تِحُت هْْعَّشلا َءادْوَس ثئاكف يناثلا ٌتخألا انآ
 2# 5 2و2 سيال 50 ضع ف ع
 ةّريثك تناكو .زفقتو ّرخا ىلإ ٍناكَم نم ضكرت نأ

 اهّرْعَش ير ْنَأ 0 < ءاّمئاد نورشلاو طاشنلا

 ةموا يمول ةهضووو ضو اة يصوم
 .درَولا ةَّرْمَح تّيَمَسَف «ءارْمَح ِةَدْرَوِب

33 4 7 

 ِدْرَولا ٌةَرْمُحَو ِحْلَّتلا ُضايَب ءناتألا ِتئاك

 اًرارم اتَمَسْقَأ ىَّنَح ءاَميِظَع اًبُح َةيناَثلا امهادخإ ٌّبِحُت

 ِنامَساَقَتَت اتتاكو .ٍةايحلا ِدْيَق ىَلَع اتَماَد ام ءاَحَم ايَقْبَت ْنَأ
 75 ١ هع 0 هع 3 50

 ب 103 يقلل ليرالا زي احلا إب يع يح
0 7 2 2 5-8 

 .ةيناثلا َِي يف نْيتْخألا ىدخِإ دي ثئاكو





 امهتقو ْنِم اًريبك اًمْسِق ِنايِضْفَت ِناَقيِقَشلا تناك
 ْنِم ىّذَأ امُهَباصأ ْنَأ ْتِّدْحَي ملَو .ةباغلا يف ٍبِعَّللا يف

 تاناوّيَحلا تناك .ةّياغلا َكْلَي يف ٍشحَوَتُم ٍناوَيَح يأ

 .امهب ٌقِيَت اهنأك نْيَتريغّصلا نّيتبلا َّنِم اًنايحأ ُبَتْقَت
 نالزغلاو ءامهيِدُيأ ْنِم لكأت ةّيرَبلا ٌبِنارألا ِتتاكو 0 0 لا 1

 رويطلا ام .امُهَلْوَح ٌرِفْفَتَو ءامهراوج يف َبْشُعلا ىَعْرَت

 امُهَل ىتَكُتو ءامُهْنِم ةبيرقلا ناصْغَألا ىَلَع ٌفِقَت ثئاكف

 تبغ .اهقافأ

 امَدْنِع امهتيب ْنَع ِنْيَتدِعَب ٍناتاتّقلا ٌنوكت َنيِحَو
 يف امِهِتلْيل ٍءاضَق ْنِم ٍنافاخت ال اتئاك مالا ْلُخَي

 ىّنَع بُشُعلا َّنِم شارف ىَلَع اَعَم ٍنامانَتو «ةّباغلا

 ثثئاكف امهُّأ ام .ِرَرَض يأ هرم اباصُت ْنَأ َنوُد .حابّصلا

 نأ اهمّْلِعِل «ةَباغلا يف ٍنامانَت امدنع امهيلع ُفاخت ال

 .امهيِذْؤُت ْنَل ٍتاناويحلا





 جْلَتلا ُضايَب ْتَضَق ْنآ َدْعَب ءِتاّرَملا ىَدْحِإ يفو

 «حابَّصلا يف انّطَقْيَتسا «ةَباغلا يف َهَلْيَل ِدْرّولا ٌةَرْمْحو

 ُسِلْجَي اَناَرَب صيْنَأ اْوَت اًسبال ءاليمَج اّدلَو اتَدَجَوَف
 امدْنِعو .ىّقَتا ّمُث ءامهل ٌدَلّولا َمَسَتْباَف .امهيناجب

 اتناك ام هنخي انيك ام 0 قابلا 0

 مهي سو تبحا

 .ُّكَش َنوُد

 َدلَولا َّنِإ امهل ْتَلاَق «َكلذب امُهَمَأ اتَربحَأ امدنعو

 يذلا «ٌسراحلا َكالَملا َنوُكَي ْنَأ ْنِم دي ال فاَنَأَر يذلا

 .َنيِحِلاَّصلا دالوألا هتيانعب ىَعْرَي





 مفاد. نالت دزولا ٌةَبْيخَو جلتلا ا
 -ِ 50052 5 0 ف 1 د

 ءاَنَسَح اًبيِتْرَت ِهناَبتَرثو ءاراتْمُم اًنيظْنَت امهّمُأ َّحوُك
 .اًميِظَع اًرورُس هْيَلِإ لخاّدلا ٌّرَسُي ُتْيَحِب

 حابَص ّلُك ُمَمْجَت ٍفِيَّصلا يف ِهْرَولا ُةَرْمُح تاك

 ِرْمَّزلِل ِءانإ يف اًليمَج اًبيِتْرَت اهتزت هياعزألا قي ناب

 ِتارَّمَّزلا َكْلِت َنْيَب ّناكو هنأ ِريِرَس َبِناج اهعّضَتو

 ٍناتَموطَقَم يع نقلا ٌءاضْيَب ةبعلو ءقاتدرو اًمئاد

 زك ٍراَثلا 78 جلثلا ُضايَب تناك ِءاَّشلا يفو

 ُةياَلَعلا َكْلَي ثكاكو .اهْيَلَع َةَياَلَعلا ٌعَضَتو «حابَص

 تلا ضايَب ثّئاك هلا يل هي ع





 َلْوَح ِنْيترَيِغَّصلا اهّيَْنِب َّعَم ْعّمَجَتَت ملا تناك

 اهيف ُطَقاسَتَي يتلا عملا ةييمأ نو ءاَسم لك يف لا

 امُهَو ءلاع ِتْوَصِب ِنْيسبْلل اَرَْت 7 ُمألا ِتَئاكو . جلل

 ىَلَع ُدُقْرَي امهراوج ىَلِإَو «فوّصلا نالِزْغَت ٍناتَسِلاج

 .ءاضِنَب ٌةمامَح ُهْنِه ِةَبرْفَم ىَلَعو ءُضيْبَأ ٌلَمَح ضْألا

 ءايلاع اًعْرَق ُبابلا َعرُق ِراّنلا رع ٍتاسلاج اهاتنيو

 ةَعْرْسِب َبابلا يِحَتفا !دْرَولا ةَرْمُْح اي» :مألا ِتلاقف

 َّلَص دق ٍنيكاسملا َنيِرِفاسُملا ٌدَحَأ ّنوكي ْنَأ ْنِم َّدْب ال ْذِإ

 ل

 .ةتحتف و «بابلا فك ِدْرَولاَة ٌةَرْمهُخ ْتَضَكَرَق





 ُرَمّسلا ُهَبعُنَأ اًرفاسُم َةفْرْعلا لَكَ يذلا ِنُكَي مل

 ةدنخ ةنآو امللغو قوشأ اًريبك اذ ناك لج هلةينك
 9 نق هييع ولأ ممر 2 فقر هه

 تابختو ءخْرَصَت يل اهمأ وحب يحك 3 ءِدْرَولا

 و هر 02

 ُتّوَصُي لَمَحلا أدّبو ءاهّمأ ّيِيِرُك َفْلَح ِجْلَتلا ضايَب
 .اهيحانج ُكّرَحُت ثحارو ٌةَمامَيلا ٍتَطَقيتْساَ

 َّنَأِل ؛ِدِقْؤَملا راني يفت ِةَفدَتِل ُتِنَتَآ يّنكلو ءاَدَحَأ
0 

 (.دّمَحَتَي داكي يمسح

 اي

 ْنَل بدلا ّنأِل ؛ءابتخالا ىَلِإ امك ٌةجاح ال اِهْرَولا





 هني ٌفْوَكلاو رتل َنِم ْناَنْنبلا ِتَبريقاف

 ام ةفالاو لكلا َبَرَتْقاو « ءامهْييلَ

 لَه !ناتريزعلا نابل اهني :ٌُبّدلا لاق ّمُث وي ا

 ُضايَي ْتَبَواَنَتَف «؟يتَوْرَق ْنَع َجْلَتلا اليزُت ْنَأ امُكَل

 .ٌبدلا ِةَوْرَق ْنَع جْلتلا ِةَلازإ ىَلَع ِدرَولا ٌةَرنْحو ِجْلَتلا
 امهُْوَح امُهْنَع لاز ىّتَح ؛كلذ ْنِم نايهّمت اتاك امو
 .ٍبِعَّللا يف امُهَل اًقيِفر بدلا َحَبْصَأو 536

 :ٌبدلِل ُمألا ِتّلاق ءمْوَنلا ُتْفَو ّناح امَدْنِعو

 َلوُط ٍراَّثلا َبْرُق انُه َنْبِإ !فيطّللا بدلا اهّيأ»

 «.لْيّللا

 «تابلا ٍناتريغّصلا ٍناتْنبلا ِتَحَتَف جابّصلا يف

 .جلتلاب ة ٍةّوُسكملا ةباغلا ىَلِإ اًعرْسُم ب 1 | َجَرَحَك





 ءُبابلا َحِيُق امَدْنِعو ءُبَّدلا داع ٍءاسملا يفو

 هلك ءدقؤَملا َبْرُق ضْألا ىلَع َدّدَمَتو «َحوُكلا َلَخَد
 داع ءيلاَثلا ٍءاسملا يفو .ِهرْمُع ّلُك كلذ َلَعْفَي ْنَآ َدّوَعَ

 ٍةَيِسْمَأ عيمج يف كلذ ىَلَع بظاوو «حوُكلا ىلإ َةيناث
 ْ 0000 ياعّشلا

 اتحبْضَأ ىَّنَع ءاريثك ٌبّدلاب ٍناَننبلا ِتعِلوُأ ْدَقَ
 امِهِقيِدَص ِءيِحَم َلَبَم هاَدَبَأ ٍلْيَلا يف تابلا ِناَقِلْمُت ال
 .ٍراّثلا َمامَأ ُهَعَم َكلذ َدْعَب 5: ْيَكِل ءدَّوْسَأْلا ريبكلا

 ىَلَع امُهَمادقأ ٍناعَضَتو ُهَرْعَش ٍنافِينَت ٍناتْخَّألا تئاكو
 انئاك ءبَصَعلاب ُرَماظَتَي ناك امدنعو .ِايْفَتو ِهِرْهَظ

 .ةَعَم ِناََلَقتَتَو ناكحضت





 ٌلْصَم لع ْنأ ىلإ ُهَِْيَللا بدلا ٌثارايز ْتَماد

 ءاهرارضخا ىلإ َديِناث ثاباغلا هيف ثّداع يذلا برا

 «ماّيألا ٍدَحَأ حابَص يفو .اهديشانأ ٌرويطلا هيف ْثأَدَبو

 «ناتزيزعلا ِناتاتّملا اهّميَأ اًعادَو» :امُهَل ُثّدلا لاق
 عصوو#ع 56 ٠ 23 هع يأ 42 2
 ءامككرتأ نأ ْنِم يل دب الو ءنآلا انه لَح دق َعيِبّرلاف

 03 ماد م ده نبا اك
 «.ٍفْيَّصلا ٍلْضَف ٌلوُط دوغ ْنَّلو

 َكيلع ُبِحَي اذامل» :ًةلِئاق جْلَتلا ُضايَب ُهثكأسف و
 (؟ُبَهْذَتَس ٍناكم يأ ىَلِإ ؟ٌزيزعلا بدلا اهّيَأ انكرتت ْنَأ م عع 5 2 2 1

 ضزألا ِتَحَبْصَأو ءَّنآلا ديلجلا ِتَباذَأ دق َةَِفاَدلا

 «.ًةيناث اهِرْفَحِب َءْدَبلا ٌمازقألا ٌميِطَتسيف ديل





 «بابلا ىَلِإ ٍدْرَولا ُةَرْمُْحَو جلَّتلا ُضايَب ْتَبَهَدَ
 امهُقيدَص ُهْنِم َجْرْخَي ْيَكِل ٌةاتحتّمف ءِنانئيِزَح امُهَو

 د4 ع
 .زيرعلا

 وهو «بابلا ٍقالْغِعِب ٌتَّدلا وْرَك ْنِم ٌةَعْطِق ْتَقِلَع

 هدو
 اعد فكنت اهنأ جلل ٍضايَب ىَلِإ َلّيْخَف .ُهْنِم ٌجراخ

 ذ ْنِم نقيم ْنُكَت مل اهّنكلو ءِوْرَقلا َتْحَت اَاَرب

 ءخوكلا ٍلَحْذَم يف نات ريغَّصلا ٍناَتْنبلا ِتَعَقَو

 ٍرادَقِو يف نارتو ءامهِقِيدَّصِل احول اتحارو
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 ةياغلا ىَلِإ اهم ٌمألا ٍتّلَسْرَأ ءِنَمَزلا َنِ َِرَ َدعَب
 عك عّذِج ىَلِإ اتّلَّصو امدْنِعو .اًبطح اهْنِم اعَمْجَتِل

 عُذِج ىَلَع ُزْفَي اََش انَأَر ءيضزآلا ىَلَع ىّقلُم ٍةريبك

 ٍلّوَأ يف اعيِطَتْسَت مل امهّنكلو ءابايإو اًباهَّذ عاجلا

 ُهَنَأ اتأر ءُهْنِم انبرتقا امَّدْنِعو

 ٌةيخلو نس ربك ىَلَع َّلُدَي ٍديعاجتلا ُريثك ُهْجَو ُهَل

 َعْذِج َّقُشَي ْنَأ لَّواح دق ُمّرَقلا ناك .ُءاضْيَب ٌةليوط

 يف ةليوطلا ةكحل :كقلعت :«يرهشلا ِهسأَق ةدكشلا

 ٍةَرَجَّشلا عْذج ٌقوف ٌزِفْقَي حارو .ُةئَدخَأ يذلا ّقَّشلا

 غطتْسَي مل ُهّنكلو هِفْنْعَو ْةّوْقِب ُهتيحِل ٌّدّشَيَو ءاراري
 ١ مخك
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 ءدزَولا َةرْمْحَو جلثلا ضايَب ُمّرَقلا َحَمَل امّدْنِع
 ِناَفَقَت اذامل !ٍناَتَعْشَبلا ٍناتّولخملا اهْتيَأ» :الياق َحاَص

 )ظِ؟ يتّدَعاسُم ةلواحت ْنَأ ْنَع اًضَوِع لإ نارتو كانه

 ناك ُهَّنَأ َّعَم ءمّرَملا َةَدَعاسُم ٍناتقيِقّْشلا يارا

 ُضُكْرَأَس» :مّرَقْلِل ِدْرَولا ُةَرْمُح تلاق اهدنعو

 حاصق «.َءلَدِعاسُي ٍصْخَش ْنَع ةقنأل ثيبلا نإ

 راضْخِإ ْنِم ٌةَدِئافلا ام !ٌةديلَبلا ُتْنبلا اهنَيَأ» :الئاق اهب

 الأ 5 اورظنَي ْيَكِل َنيِرَحآ َنيِديِلَب صاخشأ
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 ةَرَشابُم ٍةَرَجَّلا عّذج قلق فوك مّرَقلا ةقلل بصق
 .اذه اهِلَمَعب ُهنَدَْنَأَف

 َّنِم اًسيك طّقتلا ءارخ ُهَسْفَت ْمّرَملا َدَجَو امدنِعو

 َوْحَن َتَقَتلاو وَرَجَّشلا ٍبِناج ىَلِإ ىَقْلُم ناك ءِبَمَّذلا
 هكا دق ثق هده قرفي الأ نع اقوي هوقلا

 امُتأَرَجَت فيك !ِناتَريِرّشلا ناتثيلا اهْيأ» :الئاق ُمِيمَكي
 ُسْخّنلا لُحَيِل ؟ةليمجلا يّيْخِل نم ِءْزُج صك ىَلَع
 8 مكيلع





 ضايَب ْتَبَمَذ ءِنَمَّزلا َّنِم ٍةَّدُم َدْعَب ءموي ٌتاذو

 ٍفافِض ىَلَع َكَمَّسلا اداطْصَتِل ِدْرَولا ةَرْيُحو جلقلا

 اًصْخَش ءامُهْنِم ٍةَفاسَم ىَلَع ءاتأر َكانُمو .ٍلوادّجلا ٍدَحَأ

 هناك ءاهْيَلإ طِبْفَيِو ضَْألا ِنَع ُمِقَتْرَي اًريِغَص اًبيِجَع

 انَدَجَوَق ههْيَلِإ انَضَكَرَك .ٍلَوْدَجلا ىلإ رفعي ْنأ ُكِشوُي
 ةصنت هذقلا ناك هنأ

3 

 ْنَأ لواحُت يذّلا ام» :ًةَلاق ا ُهْيَلأَسَق

 «:اكيط. ءاملا ىلإ رفقا ةيرث ال كن ؟ةلَمعك

 ءانوُنْجَم ُتْسَل ىننإ) :ٍلاع ٍتْوَصِب ُمّرَقلا ّلاقف

 اًدج ةريبكلا َةَكمَسلا هذه َّنَأ يِرِصِبُت ْنَأ َنيِعيطَتْسَت الآ

 «؟ٍِلّوُدَجلا ىَلِإ ينّرُجَت

 اق





 ْنَأ اتعاطتسا هَرَظَّنلا ٍناتقيقّشلا ِتَكَّدَح امَدْنِعو

 ْنِمَو .ةريبك ٍةَكَمَسي ُهئَراَنِص ْتَقِلَع دق َمّرَقلا نأ اير
 .اكَباشَت دق ةَراَتّصلا طْيَحَو ُهُنيْخِل ثئاك ِهَظَح ِءوُس

 َصّلَخَتتل اهَسْفَن َبِذْجَت ْنَأ ٌةَكَمّسلا ٍتَلَواح امّلُكو

 .ءاملا ٍةَقاَح ْنِم اًبيِرَق َمّرَقلا ٌبَحْسَت ثئاك هِةَراْثَّصلا َنِم

 ىَلَع ٍباشْعَألاَو ٍبَصَقلاب ٍةَّدِشِب ُتَّسَمَتَي ُمّرَقلا ناكو

 ْنَأ ْنِم ىَوْقَأ ثئاك َةَكمَّسلا ّنكلو ءِلَوُدَجلا ٍفاَفِض

 .اًليلق اًليلق ِءاملا َّنِم ُهُبرَقُت ثّئاكو .اهل َتْبْنَي

 ءلاحلا َكْلِي ىَلَع َمّرَقلا ناتخألا ِتأر امَدْئِعَ

 اعيِطَمْشَت مل امهنكلو وق ْنِم امهْيَدَل ام لكِ هب اتكَسْم

 ا





 ْتَّصَقو ءاهّضَقِم دولا ُةَرْنُخ ْتَجَرخأ اًريخأو
 ءاديدش اًبَضَغ ُمّرَقلا َبِضَعَف .هتّيخِل ٍفْضِن ْنِم َرَثكأ

 .ةتايح ّدِقْنُت ْيَكِل كلذ ْتَلَعَف اهْنَأ َفَرَع ُهّنَأ َّم

 م

 هبوُشَت ىَلَع ِتْأَّرَجَت فْبَك» :الئاق اهي حاص ّمُث

 ٍتْصَصَت ىلوألا ٍةّرملا يفف ؟ةَروُصلا هذه ىَلَع يِرظْنَم
 .اهِفْضِن ْنِم َرْثُكَأ ٍتْضَصَق ّنآلاو ءيتيخل َفَرَط

 لْكّشلا اذه ىَلَع انأو ءٍساّنلا َةَلَباَعُم ٌعيِطَتسأ تفيك

 َضْعَرلا الِصاوُت ْنَأِب امُكيلع وُعْدَأ ينْنِإ ؟ِبِعْرُملا

 «.لاعن امُكْئَءاذِحِل ىَقْبَي ال ىَنَع

 دق َناك «ئلآللا َنِم اًسيك َكلذ َدْعَب طّقَتلاو

 نَع ىّفتْخاَو وفيك ىَلَع ُهَعَضَوَو ءبَصَقلا َّنْيَب ُهأَبَح

 .راظنألا

 انف



 مب يسلط
10 

 ١ ا



 3 َضايَب ُمُألا ٍتَّلَسرَأ ءْنَمّزلا َّنِم ٍةرَْق َدْعَب

 .اًطويحو اَرَبِإ اهل ايِرَتْشَتِ هَِدْلَبلا ىَلِإ ٍدرولا َةَرْمْحَو

 يادْرَجلا ضْرَأْلا َّنِم ٍةحاس ىَلِإ امُهاطخ امهثداقف

 اًريبك اًرئاط اتأر َكانُّهو .ُةَمْحََضلا ٌروخٌّصلا اهيلع ْتَر
 ءاخَم َّقَقْنا 15 . ىفآلا َكْلِت ْن هع 4 22
 «هةاجلا ,نعطاا م كو يهل ما اح

 .ًةَقْفَّصلا ددسن ٍتاخَّرَص ٍناتنبلا ِتَعِوَسَف

 اَلْمَي ٌبْعّرلاو ءاتأرو مامألا ىَلِ اتَعَفَدْناَف

 ٌةَرفُحو جْلَلا ضايَي ثكَسْمَأَف .هب ريت 3 فكتتاو
 ٍناَدّشَت اتحارو .امهاوُق لُكِ مّرَقلا ِةرْْس  ِلْيَذَ دولا

 .تّراطو َمّرَعلا ٌتاقععلا ِتَكَرت ىّنَح هِفْنْعَو ةَّرَقِ
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 ىَلِإ َتَّقَتلا ىَّتَح «لوزَي مّرَقلا ُفْوََح داك امو

 :ٍبَصَعلا ٍتالاح ّدَشَأ 7 َوُهَو ءالئاق ِنْيَتعيَِّسلا

 امُكِكاسمإب امُتْدَصَق اذام !ناواقْمَحلا ِناَنبلا اهْنيَأ»

 ةديدجلا يتّرْتُس ِناَقّرَمُت امُتْدِك ؟ةنوُشُخلا َكْلتِي ين

 ةيانعب يب َكاسمإلا ناعيطتسُت امتنُك اَمأ .اهِرْهَظ ْنِم

 (؟َربْكَأ

 ىّنَتْخاو هَدبمَتلا ٍةَراجحلا َّنِم اًسيِك طقتلا ّعُت

 .ِةَمْحَّصلا ٍتارْخَّصلا ىَدْخِإ َءارَو

 انذوعت لك نزولا ةومفخَو َلتلا ِضايَي تناك

 امِهِتَدَعاسُم يلع امهَرُكْشَي ْنَأ ُهْنِم اعّقَوَتت ْمَلَف «ةتظاطَق

 اًربِإ اترتْشا ْتْيَح ءِدَلَبلا ىَلِإ امُهَرْيَس اتلّصاوو .ُهَل
 و

 .امهّمأل اَّطويِخَو





 ءءاسملا يف امهِلِْنَم ىَلِإ ِنْيتَدئاع اتاك امنْيَب
 ىَلَع اًعِكار ناك .ِهنْيَع ناكَملا يف ا َمّرَقلا اعمل

 ةَروُقَم ثّئاك يتلا هِرِهاوَج عيمج ىَلِإ ٌرظْنَي ضزألا
 ىَتَع ءاَديِدَش اقرب ُلسْرُتو ُعَمْلَت ثئاك يتلاو ُهَلْوَح
 ثم ُهَل اًعْيَم امهتايح يف ايرث ْمَل امهّنأ ناتنبلا ِتّنَظ
 ٌفوقولا الإ امهتّعاطتسا يف ْنُكَي ملو .ٍلامَجلا كلذ

 ةره
 .ِناَنَملا ِرَظْنَملا َكلذب ُعَتَمَتلاَو

 هيغل امهار اههاللعو .ةاجف دم ُمَرَملا َمََر

 ِنارْظْنَت ٍءْيَش يأ ىَلإ» :الئاق ّحَّرَصَو ءاَبَضَغ ُهُهْجَو

 «؟َكلانُه ٍناتفقاو امو

 5 نضام“ ىف 411 2 م7 ع 5

 َنِم ٌجَّرخو ءْبِعَرُم ٌرِيِثَر َعِمَس ةظحللا كلت يف

 .ْمُهَرْحَت القاتم ُلِوْرَهُي حار ُدَّوْسَأ رّييك بد ةّياغلا
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 َحَبْصأو لك 3 ُبْعّرلاو ءامِقاو ُمَرَقلا رق ه2

 نأ لبَقو .ٍفْوَحلا ّنِم اًبحاش ٌبِضاغلا ُر لا

 هيج ىَلِإ ثَّدلا ناك بَّرَهلا َّنِم 0

 :الياق كّطَقَُم ٍتْوَصِب بدلا ُمّرَقلا اجرت
 يِقْبُت ْنَأ اًراح ًءاجَر َكوُجْرَأ اًريزعلا بدلا يِدّيَس ايه

 ىَوس نوكأ ْنَلو ءاَدج ٌريغَص اّلِإ انأ امّق .يتايح ىَلَع

 ِنيتريِرَّشلا نْيتتبلا نْيتاه ُلُكأت ال اذامل .َكَل ٍةَدِحاو ٍةَمْق

 ىَلَع َتْيَقْبَأ ْنِإو .يِنِم ُنَمْسَأ امهّنِإ ؟اًعِتاج تنك اذإ

 «.هَلُك ينك َكْدطْعَأ ,يتايع

4: 





 مو .مّرقلا ُتاملك هيف رَثَو مل بدلا نكلو

 ءامهِفْوَح ِةَّدِش ْنِم ٍناتريغّصلا ٍناتئبلا ِتَبَرَهَف

 ٌءَرمُح ايو جْلَتلا َضايَب اي» :اًياق امّهادان بدلا ّنكلو
 نانمألا .يقوتت 0؟ييافرتت الآ ..افاخق هل اوزؤلا
 انيتلاف .امهْيلَف َُلْمَي ُحَرَقلاو زيزعلا امهِقيدَص َتْوَص
 .امهئاقلل ره َعَرْسأ امَنَب وْ انَضَكَرو ُهَرْحَت

 2 وقر ب 1
 ءديْشِح ْنَع ُةُتَوْرَف ْتَطَقَس ءاوَقالَت امَّدْنِعو

 .ليوّطلا يفيثكلا رْعّشلا بجحاص تدل 55

 كك





 دقو ءِكِلَم ُنْبا يِنلِإ» :ُباَشلا امُّهَل لاق مَ
 ِهرْخِسب ينَلَّوَحَو هلك يِزَنَك ٌريّرَشلا ٌمّرقلا كلذ َقَرَس 4 16 اس مكخ 52ج ع عرب عدو ةزإ؛ يدع
 قباعلا ىف لرَكَتأ ثتالع «نيجلا كلذ دقو كف ىلإ

 ُهرَكأ لوزَي ال ٌرْخَّسلاف .ِهِلَْقِل ةبيانم ًةَصْرُف اَبقَرتُم
 لا دن وه انأ «نآلا دخ انأو. هيه ةكَب الآ نَع

 «.لِداعلا ُةَباَقِع

 اًميِظَع ٍدْرَولا ِةَرْنُحو جْلَتلا ٍضايّب ُّحَرَك ناك
 َبَهَذ امَدْنِع امهّمُأ حَرف لغم ُهَنَصِو اتعِوَس امّدْنِع اًدج
 .امِهِلِزْنَم ىلإ امُهَعَم ٌريمألا
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 جلتلا ضايِب ٌريمألا َجّوّرَت ِتاوّنَس عضب َدْعَب
 و عج 206
 ابيتي ةاريمألا ٌمَسَنقاَو هذولا ةَرْمَح هوخأ جورو

 .اًليوط اَنَمَز هافخَأ ْدَق ُمّرَقلا ناك يذلا َرْيَكلا

 ُمُهَعَم ثّشاعو «ةريبك ٍةَعْلَق يف اَعَم ْمُهَلُك اوشاع

 ٍناتْللا ٍناتريغّصلا ٍدْرَّولا اترجش اّمأ .ةَحِلاَصلا ّمألا

 ِرْضَقلا ٍةقي يدع ي اهكيز 2ك ءعرخلا ةيدنح يق انك

 عاوثأ 0ث ِنالِمَحَت انَلَظو .مألا ِةقْزَغ ٍةَّدِفان تحك

 نم ِنالعْفَت اتناك امك ٍرَمْحَألاَو ضنا ِدْرَولا

 وم
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 ميشا لالالا

 1 ب
 ىكلاوحفووم , :







 وع ٠
 «ةبوبخملا تاياكجلا» ٌةَلِسْلِس

 مازقألاو ٍجلَّثلا ضايب -
 ل

 درولا ةرمحو جتلا ضايب -

 سشحولاو ةليمج -
 اليردنس -

0 
 ةجاجّدلاو لاتحملا بلعتلا -

 ةريغّصلا

 ةريبكلا ةتفللا - ٠
 فيلا ءا نإ 1-6
 ناديعج- 4

 ءاّدحلاو ناريغَّصلا َنايّنجلا ٠١
 ثالثلا تازنعلا 1١-

 ةمزجلا وبأ ها 19
 ةمئانلا ةريمألا - ١1
 لزنويار 5

 َيِهَّذلا رعّشلا تاذ 6
 ةثالثلا بابّدلاو

 ءارمخلا ةريغّصلا ةجاجّدلا -5

 ةيلوصافلاو ماس 1١7-
 لوفلا ةّبحو ةريمألا -

 ةّيرحّسلا ردقلا -

 رك 65 مع +

 عدفّضلاو ةريمألا ٠
 ّيبهّذلا توكتكلا ١-

 رورقما ّيِبّصلا 17
 ل كل

 ةعبّلا نايدجلاو بنّذلا 4
 بيرغلا رئاطلا 8

0 
 ريغَّصلا اموت -717

 روطاربمإلا بوث -8
 ةريغّصلا رحبلا سورع -9

 ةّيبهَّذلا ةّزولا ٠"
 فيّرلا رأفو ةتيدملا رأف ١

 8 كا

 ةباغلا قيرط 7
 لبجلا ريسأ -"
 ريغَّصلا طاّيخلا مه

 ٌزوإلا ةيعار "5
 جِلّتلا ةكلم 0
 ةبيجعلا ةيلعلا -8
 راّثلا رئاط 9

 دّيمرلا ةنيدم -4 ٠
 ناحلآلا ريمأ ١-


